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GERHANA MATAHARI SEBAGIAN 
4 Januari 2011 

 

 

 
Gerhana Matahari Sebagian (Partial Solar Eclipse) 
akan terjadi di awal tahun nanti,  tepatnya tanggal 4 
Januari 2011. Ini adalah peristiwa gerhana pertama 
yang  terjadi di tahun 2011 dari empat gerhana 
matahari yang akan terjadi sepanjang tahun itu. 
Gerhana matahari ini termasuk gerhana sebagian 
(partial) karena tidak seluruh permukaan matahari 
akan tertutup oleh bulan. 
Pusat gerhana (solar eclipse center) 4 Januari 2011 
terletak  di daerah  sekitar koordinat  64° 43' N  dan 
21° 39' E, yaitu di sebelah timur Kota Skelleftea  
Swedia. Dari titik inilah gerhana terbesar dapat 
disaksikan. 

Dari titik pengamatan di Pusat Gerhana tersebut, hari itu sun rises pukul 11:31: 11 
AM di azimuth 150° 57' 40", sementara  bulan rises 11:30: 13 AM di azimuth 
151° 05' 48" di Rasi Sagitarius. 
 

 
 
Konjungsi (bertemunya bulan dan matahari) terjadi sebelum terbit, yaitu pada jam 
10: 34 :44 AM waktu setempat. Matahari berada pada azimuth 138° 24' 53" pada 
ketinggian -04° 19' 11", dan bulan di azimuth  138° 55' 30" pada ketinggian -4° 
11' 30". Saat itu piringan matahari pertama kali bersentuhan dengan piringan 
bulan. 
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Pusat gerhana atau gerhana 
terbesar  terjadi pada pukul 
11: 44. Saat itu matahari 
berada  di azimuth 155° 26' 
12" pada ketinggian 00° 34' 
37", sementara bulan  berada 
di azimuth 155° 26' 33" pada 
ketinggian 00° 37' 45".  
Peristiwa gerhana berakhir 
ditandai dengan lepasnya 
piringan bulan dan matahari 
yang terjadi pada pukul 
13:11:02. 

 
Ketika itu matahari berada pada azimuth 173° 47' 54" pada ketinggian 02° 36' 
52", dan bulan di azimuth  173° 17' 44" pada ketinggian  02° 45' 16".  
Gerhana matahari ini akan dapat terlihat di sebagian besar Erofa, Semenanjung 
Arab, Afrika Utara dan Asia Barat. Gerhana tidak dapat diamati dari kawasan 
Asia Tenggara termasuk Indonesia.  
Untuk waktu Indonesia Barat (WIB) gerhana berlangsung dimulai sekitar pukul 
16:15 WIB hingga 18:51 WIB, sedangkan Pusat gerhana terjadi pada pukul 17:24 
WIB.  
 
Mengapa Terjadi Gerhana Matahari? 
 

 

Gerhana adalah 
peristiwa ketika 
masuknya suatu 
benda langit ke dalam 
bayang-bayang benda 
langit lain. Benda-
benda langit yang 
mengorbit di ruang 
angkasa selalu 
memunculkan 
bayang-bayang akibat 
pancaran sinar 
matahari ke arahnya,  

seperti sebatang pohon selalu menimbulkan bayangannya ketika disinari matahari. 
Apabila suatu benda langit melintas di dalam bayang-bayang tersebut, maka 
terjadilah gerhana bagi benda langit tersebut. Dengan demikian gerhana tentu saja 
bukan hanya pada matahari dan bulan, tetapi juga bisa terjadi pada Venus, Jupiter, 
Saturnus dan benda-benda langit lainnya. Dihubungkan dengan peristiwa sehari-
hari, ketika anda melintasi sebuah pohon dan tertimpa bayangan pohon itu, maka 
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dapat dikatakan pada saat itu  “anda sedang mengalami gerhana”. 
 
Ummat Islam yang Menyaksikan Gerhana disunnatkan Shalat dan Banyak 
Berbuat Kebajikan 
Dalam fikih, gerhana sering dibicarakan karena terkait dengan ibadah. Peristiwa 
gerhana merupakan waktu untuk mengerjakan salah satu salat sunnat, yaitu salat 
gerhana yang dalam fiqih termasuk sunnah muakkadah. Dengan demikian apabila 
kita menyaksikan gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan sangat 
dianjurkan untuk melaksanakan shalat sunnat.  
Rasulullah mencontohkan ketika di zaman beliau terjadi gerhana, beliau keluar 
dengan bergegas dan memerintahkan orang banyak untuk mengerjakan sholat, 
berdo’a, istighfar, bersedekah, memerdekakan budak, dan amalan-amalan shalih 
lainnya. Berdasarkan petunjuk Rasulullah shalat gerhana dilaksanakan sejak mulai 
terjadinya gerhana sampai hilangnya. Pada gerhana matahari shalat dimulai sejak 
gerhana dimulai sampai matahari kembali terang.   
 
Hikmah Gerhana 
Di masa jahiliyah ada keyakinan bahwa gerhana dihubungkan dengan kelahiran 
dan kematian orang besar. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam 
Muslim dari hadits Abu Mas’ud Al Anshari yang mengatakan: 
“Terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim Bin Muhammad 
Sholallahu ‘Alaihi Wasallam maka orang-orang mengatakan, “Terjadi gerhana 
matahari karena kematian Ibrahim”. Maka Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda, “”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak terkena gerhana karena kematian 
atau kehidupan seseorang, jika kalian melihat yang demikian itu, maka 
bersegeralah untuk ingat kepada Allah dang mengerjakan Sholat”  
Di sini Rasulullah dengan tegas membantah keyakinan atas mitos tersebut dan 
menjelaskan tentang hikmah ilahiyyah pada terjadinya gerhana. Dengan peristiwa 
gerhana Allah untuk menunjukkan kekuasaan-Nya yang sempurna dan hanya 
Dialah yang pantas untuk disembah sebagaimana firman Allah dalam Surah 
Fushilat:37:  
“Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ilalah malam, siang, matahari dan 
bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) bersujud kepada 
bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya 
kepada-Nya saja menyembah”  
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